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Estes commentários “conta a conta”, ou seja antes de cada Ave Maria, dos Mistérios do Rosário servem para
salientar nossa consciência doz grandiosos acontecimentos envolvendo Nosso Senhor e Nossa Senhora
durante Sua missão de salvação entre nós. Recitando um pensamento antes de cada Ave Marie em todas as
décadas serve de pequena ajuda para concentrarmos na grande maravilha da história messiânca.

OS MISTÉRIOS GOZOSOS

A Anunciação
1. Anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe pediu para ser Mãe do Messias.
2. Ela respondeu “sim”. Maria tinha uma enorme fé. Ela sempre cumpriu a
vontade do Pai.
3. Ela ficou cheia do Espírito Santo e o Verbo se fez Carne e habitou entre nós.
4. Houve sempre um grande laço entre Jesus e Maria desde o momento da
concepção.
5. Ela sentia Sua vida crescer dentro do seu útero. Seu sacratíssimo Coração
formou-se no seu útero através do Espírito Santo.
6. Jesus quer ficar vivo em nossos corações. Nós devemos carregar Sua vida
com grande alegria em nosso ser.
7. Espírito deseja estar vivo em nosso ser com o Fogo do seu amor.
8. Nós somos filhos de Deus. Maria cuida de nós assim como ela cuidou de Jesus.
9. É através de Maria que somos conduzidos a um intenso amor no seu
preciosíssimo Coração.
10. É verdadeiramente o amor destes Dois Corações que nos conduzirão a união
com Deus.
A Visitação
1. Maria foi visitar sua prima Isabel.
2. Quando ela chegou, a criança de Isabel pulou de alegria diante da presença
de Maria com Jesus no seu útero.
3. ficou cheia do Espírito Santo e bradou em alta voz, o Magnificat.
4. “Minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador”.
5. “Porque Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de
chamar-me de bendita”.
6. Deus que é Poderoso fez grandes coisas em nós por causa do seu nome.
7. Jesus não está menos presente em nossos corações depois da Comunhão do
que estava no útero de Maria.
8. Não deveríamos pular e gritar de alegria pelo fato de recebermos o
verdadeiro Deus em nossos corações?
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9. Estamos abertos para que o Espírito Santo encha-nos com o amor do Deus
verdadeiro e de Maria em nossos corações?
10. É através do seu Coração puro e delicado que nós haveremos de amar a
Deus mais profundamente.
O Nascimento de Jesus
1. José ficou cheio de alegria ao ver o esplendor daquela noite, mas com
tristeza de ver Jesus nascer em tal pobreza.
2. Não havia lugar para Jesus descansar a Sua cabeça - nem na manjedoura ao
nascer, nem na cruz ao morrer - em ambos os momentos a madeira era nua.
3. Ele nos mostrou o caminho, em total submissão a vontade do Pai. Ele nos
amou tanto que nasceu humano, Deus feito homem.
4. Que nascimento, o desta criança, o menino Jesus, Ele mudou o mundo para
sempre!
5. Este é Jesus, o Filho de Deus, que veio para libertar o mundo do seu pecado.
6. Ele veio como um bebezinho. Ele nasceu na cidadezinha de Belém.
7. Assim acontece com Jesus ainda hoje: não há clangor de trombetas nem
rufar de tambores.Jesus vem serenamente em cada Missa.
8. Os únicos clangores de trombetas e rufar de tambores estão em nossos
corações.
9. Se você não está consciente de Cristo realmente presente na Eucaristia, você
perde o grande acontecimento.
10. Jesus, o mesmo Jesus que nasceu em Belém, vem até nós em nossos corações.
A Apresentação de Jesus no Templo
1. Maria levou Jesus ao templo para ser apresentado a seu Pai.
2. Simeão fala com Maria sobre os futuros sofrimentos de Jesus e Maria.
3. José, na sua dor ao ouvir tais sofrimentos, foi confortado pela alegria de que
tantas almas seriam redimidas.
4. Eles voltaram a Galiléia, à cidade de Nazaré, e Jesus crescia em sabedoria e
força.
5. Maria, com tal amor contemplava seu precioso Filho.
6. Ela contemplava seus preciosos olhos de bebê.
7. Simeão predizia que seu coração seria traspassado por uma espada.
8. Seu coração seria traspassado com uma espada porque, assim como ela
segurou Seu corpo pequenino ao nascer, ela também seguraria Seu corpo
sem vida embaixo da cruz.
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9. Maria conhecia bem o Coração de Jesus! Ela ponderava todos os
acontecimentos de Sua vida em seu Coração.
10. É através de seu amável Coração que nós crescemos no amor fervente ao
Coração D'Ele.
O Encontro de Jesus no Templo
1. Quando Jesus tinha doze anos, a Sagrada Família foi a Jerusalém para a
Páscoa.
2. Quando tudo terminou e, Maria e José já tinham viajado um dia, eles
perceberam que Jesus não estava com eles.
3. Cheios de tristeza nos seus corações eles retornaram a Jerusalém para
encontrá-lo.
4. Depois de procurá-lo por três dias, eles O encontraram no templo falando
com os doutores.
5. Os doutores estavam surpresos com a sua sabedoria.
6. Ele lhes disse que devia cuidar dos negócios do Seu Pai.
7. Jesus nos ensina hoje através de Sua palavra.
8. Ele desceu com eles e lhes era submisso.
9. Maria, se nós um dia perdermos Jesus, conduza-nos de volta para Seu terno
Coração.
10. Jesus, ajude-nos a amar mais a Maria.

OS MISTÉRIOS DOLOROSOS

A Agonia no Jardim
1. Fique com Jesus no jardim. Ajoelhe-se ao seu lado e sinta a dor no Seu Coração.
2. Veja como Deus nos ama, Ele veio a terra e deu-se por amor a nós.
3. Jesus é uma Pessoa. Ele ama cada um de nós com um amor pessoal.
4. Ele é uma Pessoa Divina. Ele nos ama mais do que qualquer pessoa humana
poderia.
5. Jesus viu diante de Si todos os Seus sofrimentos.
6. Ele conhecia os pecados de todos os homens desde sempre.
7. Por causa do Seu grande amor por nós e por todas as pessoas Seu Coração
estava em tal agonia.
8. Ele nos conhece e ama mais do que nós mesmos nos amamos.
9. Ele está vivo hoje e vive em nossos corações.
10. Ele quer que nós O amamos a cada momento, entretanto, Ele é esquecido e
ignorado e Ele é Deus.
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A Flagelação na Coluna
1. Jesus viu no jardim todos os acontecimentos futuros e Ele sofreu tanto que
suou sangue.
2. Eles levaram Jesus como um criminoso e O ataram a uma coluna.
3. A qualquer momento Jesus poderia tê-los feito parar, mas por causa do seu
grande amor por nós, ele permitiu que O açoitassem.
4. Jesus fez isto, por minha causa, Ele permitiu que eles O açoitassem.
5. Ave Maria...
6. Muitas vezes, quando outros são cruéis para conosco, nós nos sentimos
sozinhos e muito magoados.
7. Muitas vezes, quando rezamos e falamos de Deus no mundo hoje, outros
nos tratam cruelmente.
8. Deus é todo Poderoso, Ele controla tudo. Até nossa respiração e as batidas
do nosso coração dependem dele.
9. Deus nos amou primeiro e nos mandou amá-lo.
10. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todo o nosso
coração, com toda a nossa alma e toda nossa mente.
A Coração de Espinhos
1. Deus nos ordena a amar a Ele em primeiro lugar e depois aos nossos irmãos.
2. Ele sofreu por nós e pagou por nossos pecados com o preço do Seu sangue.
3. Por que os homens são tão teimosos, tão cheios de orgulho a ponto de
ignorar o Deus Todo-Poderoso que lhes dá o próprio fôlego?
4. Olhe Jesus coroado de espinhos, Sua face coberta de sangue. Ele sofreu
porque me ama.
5. Deus é, hoje em dia, ofendido pela obstinação dos homens.
6. Se nós iremos para o céu, ou o inferno, depende se nós amamos a Deus e
uns aos outros.
7. Jesus nos ensina como amar ao se dar por nosso amor.
8. Jesus foi coroado de espinhos. Ele foi açoitado; Seu corpo foi dilacerado. Ele
sofreu tudo isso a fim de que pudéssemos ir para o céu um dia.
9. Nossa vida aqui logo terminará e nós iremos para outro lugar para sempre.
Amemos a Deus e uns aos outros para que possamos participar do grande
dom que Ele nos dá, o dom da vida eterna no céu.
10. Pense nos homens que flagelaram e coroaram Jesus de espinhos. Pense na
frieza dos seus corações.
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Jesus carrega Sua Cruz
1. Eles ficaram em pé em volta de Jesus e gritaram para Ele: “Crucifica-O!
Crucifica-O”.
2. Eles deram a Jesus uma pesada cruz carregada com os pecados de todos os
tempos e colocaram-na sobre Seu ombro, obrigando-o a carregá-la.
3. Ela era tão pesada que Jesus não podia mais carregá-la. Ele desfaleceu e caiu
por terra.
4. Ele levantou-se, tentou mover-se. e viu a face coberta de lágrimas de Sua
amada Mãe.
5. Ela olhou nos Seus olhos meigos, cobertos de sangue.
6. Este era o bebezinho que ela carregara nos braços e agora via coberto de
sangue e feridas.
7. Maria ama Jesus com o mais terno amor.
8. Aprendermos a amar nosso querido Jesus é algo que vai fundo no Coração
de Maria.
9. Espírito Santo é o Esposo de Maria.
10. Espírito Santo trabalha dentro do Coração de Maria para nos fazer mais
santos e parecidos com nosso amado Jesus.
Crucificação e Morte de Jesus
1. Jesus foi pregado na cruz.
2. Jesus ficou pendurado na cruz durante três horas.
3. Sua Mãe, numa dor excruciante, permaneceu de pé embaixo da cruz
observando Seu Filho morrer.
4. Antes de morrer Ele nos deu sua Mãe, Maria, para ser nossa Mãe.
5. Maria, nossa Mãe, nos ama.
6. Ela viu Jesus crucificado morrendo na cruz. Ela sabe que grande amor Jesus
tem por nós.
7. Ela quer ser nossa Mãe e nos ajudar a amar Jesus muito mais.
8. Como seus filhinhos, é importante que nós nos entreguemos a Ela e a seus
cuidados maternais.
9. Se nós queremos paz e alegria em nossa vida nós devemos nos entregar a
Maria e a seu Filho.
10. Maria disse em Fátima que Ele quer que nós entreguemos nossos corações a
Ela e ao Coração de seu Filho. Ela, também, disse em Fátima que deseja
que rezemos o terço do rosário todos os dias. Se fizermos isso, nós teremos
paz no mundo.
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OS MISTÉRIOS GLORIOSOS
A Ressureição
1. No terceiro dia Ele ressuscitou como havia dito.
2. Quando Maria Madalena e algumas mulheres chegaram ao túmulo, viram
que a porta de entrada havia sido removida.
3. Apareceram dois homens em roupas reluzentes onde Jesus tinha sido colocado.
4. Os dois anjos contaram às mulheres que Ele tinha ressuscitado como havia
predito.
5. Ele foi a Emaús e lhes relembrou todas as escrituras que se referiam a Ele,
desde os tempos de Moises e os profetas.
6. Quando Ele se sentou com eles para comer, Ele tomou o pão, deu graças, o
partiu e começou a distribuí-lo entre eles. Com isto seus olhos se abriram e
eles O reconheceram, mas logo Ele desapareceu de suas vistas.
7. Ele apareceu diversas vezes para os apóstolos durante 40 dias e lhes deu o
poder de batizar e perdoar os pecados.
8. Cristo morreu para nos dar uma vida nova.
9. Ele veio para nos conceder uma vida em plenitude.
10. A boa nova é que Jesus morreu e ressuscitou.
A Ascensão
1. Eles saíram da cidade de Betânia e Jesus lhes deu sua benção final.
2. Ele levantou Seus braços e subiu aos céus.
3. Eles permaneceram embaixo profundamente assombrados com o que tinha
acontecido.
4. Pense como seria ver Jesus subir corporalmente aos céus.
5. Imagine a tristeza nos corações de Maria e dos apóstolos ao vê-lo partir.
6. Jesus não partiu. Ele permanece conosco, hoje, em sua divindade e
humanidade na Eucaristia.
7. Ele deseja ardentemente que nós venhamos a Ele e o recebamos. Ele espera
que venhamos e estejamos com Ele enfrente ao Tabernáculo.
8. Ele entregou-se na cruz. Ele se dá ainda hoje na Eucaristia.
9. Ele nos amou tanto que morreu por nós e ressuscitou para nos dar uma vida
nova. Enquanto subia ao céu, Jesus nos deixava o mais precioso dos dons Ele mesmo.
10. Ele disse, “João batizou-vos com água, mas em poucos dias vós sereis
batizados com o Espírito Santo”.
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A descida do Espírito Santo
1. Os apóstolos estavam com medo e se trancaram numa sala.
2. Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos, que alegria para o
Coração de Maria !
3. Jesus tinha prometido enviar o Espírito Santo. Um grande vento soprou e
apareceu sobre suas cabeças como que línguas de fogo.
4. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas
estrangeiras.
5. Que alegria para Maria ver os apóstolos transformados de medrosos em
corajosos!
6. Oh, Espírito Santo vinde a nós e enchei nossos corações com o fogo do
Vosso amor.
7. Onde estivermos temerosos, tornai-nos corajosos.
8. Nós desejamos ardentemente a coragem de realizar tudo o que Deus nos
pede. Oh, Espírito Santo dai-nos tal coragem!
9. Espírito Santo conduzi-nos a uma íntima unidade convosco, com o Pai, com
o Filho e com Maria.
10. Oh, Espírito Santo abrasai-nos no fogo do amor de Deus.
A Assunção de Nossa Senhora ao Céu
1. Muitos anos depois da morte de Jesus, Maria foi elevada ao céu.
2. Imagine a sua felicidade de estar unida com o seu maravilhoso Filho.
3. Imagine a felicidade dela por estar unida com o Pai e o Espírito Santo. Ela
contemplava a face de Deus.
4. Ela viveu a vida inteira a serviço d’Ele. Agora, foi elevada para a sua eterna
morada.
5. Maria não partiu. Ela permanece conosco para sempre. Ela está onde Jesus
estiver. Ela é nossa mãe espiritual. Ela está sempre ao nosso lado. Ela nos
ama. Ela cuida de nós com um tal amor maternal!
6. Quem somos nós para ter Maria como Mãe?
7. Maria cuidou de tudo. Uma Maria jovem, uma Maria idosa, uma Maria
triste, uma Maria alegre - Maria, um reflexo da vida de Cristo.
8. Conhecer o Cristo é vê-lo através dos olhos de Maria. Senti-lo através da
maternidade de Maria, e amá-lo através do Coração de Maria.
9. Ela intercede sempre por seus filhos amados. Ela cuida de cada uma de
nossas necessidades.
10. O céu é o nosso verdadeiro lar.
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A Coroação de Nossa Senhora
1. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher revestida do sol, com a lua
debaixo de seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de doze estrelas.
2. Maria foi coroada Rainha do Céu e da Terra. Nossa queridíssima Mãe reina
agora na corte celestial.
3. Imagine a sua alegria ao ouvir o coro das vozes angélicas! Imagine a
felicidade dela ao ver os anjos e santos louvando a Deus!
4. Ela - que carregou o menino Jesus em seu útero, que o carregou nos braços,
que andou ao seu lado durante a paixão, que esteve de pé embaixo da cruz,
que sustentou o seu corpo sem vida e o viu fechado no túmulo - agora foi
coroada Rainha do Céu, para reinar para sempre na corte do céu com seu
amado filho.
5. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor até a morte, nós também
receberemos a coroa da vida. No céu todos os bens serão encontrados.
6. Tais são os tesouros para nós no céu! Os olhos jamais viram, os ouvidos
jamais ouviram, as que aguardam àquele que serve o Senhor!
7. O céu é o reino de Deus. Nós somos seus herdeiros.
8. Não há mais sede de união com Deus, não há mais desejo ardente por Ele.
Nós experimentaremos tal intensa união com Ele para sempre.
9. Nós nunca sentiremos falta do amor outra vez. Nós conheceremos o Seu
amor.
10. Nós veremos a face de Deus e viveremos.
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